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Voorwoord 
 
Beste leden, 
De coronacrisis loopt nu bijna naadloos door in 
de Oekraïne-nachtmerrie. Het is bijna niet voor 
te stellen dat aan de oostkant van Europa sinds 
een paar weken een oorlog gaande is. Rusland 
dat Oekraïne is binnen gevallen en dreigt met 
verschrikkelijke acties. Blijven praten met elkaar 
en tot een oplossing proberen te komen is altijd 
te verkiezen maar als je de oorlogsbeelden op t.v. ziet kun je 
eigenlijk al niet meer hopen op een goede afloop; er is al teveel 
gebeurd. Wat een respect verdienen de inwoners van Oekraïne 
die, trots op hun land, niet op willen geven. Zij vechten voor de 
democratie. 
 
Nu iets vrolijkers. Als u dit leest heeft de Modeshow bij Van der 
Klooster reeds plaatsgevomden. Ongetwijfeld zal een aantal leden 
iets leuks voor de komende zomer aangeschaft hebben. Het is 
plezierig te zien hoe deelnemers aan activiteiten hiervan genieten. 
Een aantal geannuleerde activiteiten zijn inmiddels ingehaald. De 
komende maanden staat bij elke afdeling een dagtocht gepland 
en ook de gezamenlijke vakantie-week en die van afd.Voorhout 
zullen spoedig plaatsvinden.  
 
De Algemene ledenvergadering hebben we moeten verschuiven 
naar een nader te bepalen datum. Al eerder meldde wij u dat er 
door vertrek van 2 bestuursleden problemen zijn ontstaan die de 
samenwerking tussen de drie afdelingen in de weg staan. De basis 
van het probleem is gelegen in de interpretatie van de vijf 
speerpunten van de belangen-behartiging (zie de omslag aan de 
achterzijde). Na het vertrek van de 2 personen is geprobeerd de 
problemen het hoofd te bieden. Helaas blijkt dit nog niet optimaal 
te zijn. We zijn op de goede weg maar het is te vroeg om de 
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Algemene ledenvergadering bijeen te roepen. U wordt hierover in 
een van onze volgende nieuwsbrieven nader geïnformeerd. 
 
Netty Havenaar,secretaris 
 
 
 
Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Met haar komst is er een 
ervaren en bevlogen bestuurder aangetrokken, die weet wat 
het inhoudt om voor belangen van leden op te komen: tot 
voor kort was zij werkzaam bij vakbond FNV. In haar laatste 
functie als Algemeen Secretaris maakte Rep deel uit van het 
dagelijks bestuur. 
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Hoe zorgen we ervoor dat ouderen, nu en in de toekomst, 
thuis kunnen blijven wonen? 

Daar wordt vanuit de gemeente Teylingen samen met een 
groot aantal partners hard aan gewerkt. Partners, denk aan de 
woningcorporatie Stek, zorgorganisaties zoals Marente en 
Activite, Welzijn Teylingen, huisartsen, Seniorenvereniging 
Teylingen en Alzheimer Nederland.  
 
We staan voor grote opgaven met kansen én uitdagingen 
Het rijksbeleid is erop gericht dat mensen langer thuis wonen. Dat 
kan zijn in het eigen huis, al dan niet met hulp, of in de eigen 
omgeving in een meer geschikte woning of woonvorm.  
Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe, ook in 
Teylingen. Ook het aantal mensen met dementie stijgt. Dat 
betekent dat de vraag naar geschikte woningen toeneemt. Ook de 
vraag naar ondersteuning en zorg zal toenemen. Terwijl er 
tegelijkertijd krapte is op de woning- en arbeidsmarkt, ook voor 
zorgpersoneel.  
Deze ontwikkelingen bieden kansen en uitdagingen om ervoor te 
zorgen dat ouderen in Teylingen op een prettige manier kunnen 
blijven wonen.  
 
Deze opgaven pakken we samen aan 
We werken al samen, maar dat gaan we nog intensiever doen. We 
spreken af wat we de komende jaren willen realiseren. Dat leggen 
we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze hopen we 
medio zomer klaar te hebben. En daar gaan we mee aan de slag. 
Daarbij kunt u denken aan het realiseren van zogenaamde 
tussenwoonvormen. Dat zijn woonvormen voor mensen die nog 
geen zware zorg hebben, maar ook niet meer thuis kunnen of 
willen wonen. Of zorgen dat mantelzorgers goed worden 
ondersteund, dat zijn mensen die langere tijd en/of intensief voor 
iemand anders zorgen. Ook de aanpak van eenzaamheid is 
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belangrijk. Daar werken we nu ook al aan.  
Ook samen met ouderen 
In de aanpak tot nu toe werken we al samen met 
vertegenwoordigers van ouderen, zoals de Seniorenvereniging. 
Maar we zoeken bij de verdere uitwerking ook nadrukkelijk de 
samenwerking met ouderen uit de gemeente. Daar gaat het ten 
slotte om. Hoe we dat precies gaan doen weten we nu nog niet.  
Ouderen kunnen ook zelf iets doen om op een prettige manier te 
kunnen blijven wonen. Door bijvoorbeeld tijdig aanpassingen in 
huis of tuin te doen, zodat ze daar kunnen blijven wonen ook als 
het wat minder gaat. Of door vrijblijvend bij de seniorenmakelaar 
van Stek te informeren naar mogelijkheden om naar een 
geschiktere woning te verhuizen.  
Van: de Gemeente Teylingen 
 
INFORMATIEBIJEENKOMST DEMENTIE 

Wat als dementie in mijn leven langskomt? 
 
In onze vorige nieuwsbrieven kondigden wij 3 informatiemiddagen 
“Dementie” van Alzheimer Nederland aan. In Voorhout heeft deze 
middag reeds plaatsgevonden op 9 februari.  
 
In Warmond en Sassenheim hebben we deze door 
omstandigheden moeten annuleren en verplaatsen naar: 
 
- dinsdagmiddag 29 maart 2022 in het Trefpunt, Herenweg 80, 
Warmond, aanvang 14.00 uur (aanmelden bij Corri van Wetten,  
tel. 06-52247717). 
 
- woensdagmiddag 6 april 2022 in ’t Onderdak, zaal 5/6, J.P. 
Gouverneurlaan 40, Sassenheim, aanvang: 14.00 uur (zaal open 
13.30 uur) 
(aanmelden bij Jos Jonkman, tel.) 
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De lokale loketten, het Wmo 
Adviescentrum, de sociale 
teams en de jeugd- en 
gezinsteams zijn vanaf 1 

maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de 
krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle 
inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg, 
ondersteuning of advies nodig hebben. Natuurlijk met in elk(e) 
dorp(skern) een locatie. Zodat er altijd een in de buurt is. Voor 
ieder 1 heeft straks in totaal zes locaties. Of je nu jong bent of al 
wat ouder, je kunt bij ons terecht. Hiervoor heb je geen verwijzing 
nodig en de hulp is gratis. 
Je kunt contact met ons opnemen, bijvoorbeeld als je vragen of 
zorgen hebt over je financiën, woonsituatie of relatie. Of als je niet 
lekker in je vel zit of als je je eenzaam voelt. En bij sprake van 
overlast, huiselijk geweld of bij psychische problemen. En ook als 
je vragen hebt over het gedrag van je kind. Maar wij zijn er ook 
voor de kinderen zelf. Voor ieder 1 is er voor iedereen. Als je er 
zelf niet uitkomt, neem dan contact met ons op of kom langs. 
 
Bestuurscentrum Voorhout 
 Raadhuisplein 3, 2215 MA Voorhout 
 Tel. 0252 – 74 21 29 
 Email: voorhout@voorieder1.nl (alleen voor niet 

cliëntgebonden zaken) 
 maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur 

 
Gemeentehuis Teylingen  
 Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim 
 Tel. 0252 – 74 21 29 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 

uur) 

https://goo.gl/maps/YKEUxLmQm73kmYU88
tel:0252742129
mailto:voorhout@voorieder1.nl%20(alleen%20voor%20niet%20cliëntgebonden%20zaken)
mailto:voorhout@voorieder1.nl%20(alleen%20voor%20niet%20cliëntgebonden%20zaken)
tel:0252742129
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 Email: voorhout@voorieder1.nl (alleen voor niet 
cliëntgebonden zaken) 

 maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur 
 

Inloopspreekuren voor inwoners (alle leeftijden) van Voorhout, 
Sassenheim en Warmond bij het gemeentehuis: maandag t/m 
vrijdag van 10:00 - 11:30 uur. 
 
 
 

 
 

 
Aandacht voor iedereen. 

 

mailto:voorhout@voorieder1.nl%20(alleen%20voor%20niet%20cliëntgebonden%20zaken)
mailto:voorhout@voorieder1.nl%20(alleen%20voor%20niet%20cliëntgebonden%20zaken)
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BUSREIS ZEEUWS MUSEUM MIDDELBURG 
Seniorenvereniging Teylingen is voor 4de keer ingeloot voor 
deelname aan een door de MuseumPlusBus georganiseerde 
dagtocht. Deze keer maken we op woensdag 11 mei a.s. een 
busreis naar het Zeeuws Museum, gevestigd in de prachtige oude 
Abdij in het hart van Middelburg. In het museum krijgt u een 
interessante rondleiding. Het is een bijzonder museum, waar de 

geschiedenis van 
Zeeland centraal 
staat. U kunt hier 
onder andere 

historische 
wandtapijten, 

prachtige 
klederdracht en 
bijzondere vondsten 
uit Zeeland 
bewonderen. Deze 
reis is voor leden die 

niet meer zelfstandig (lichamelijk of financieel) een museum kunnen 
bezoeken.  
Er kunnen maximaal 45 personen mee met de bus. De 
deelnemer mag een opvouwbare rolstoel of een rollator 
meenemen. Er is plaats voor maximaal twee vaste rolstoelen of 
één gemotoriseerde rolstoel. Indien u niet  aan voornoemde eisen 
voldoet, kunt u zich toch aanmelden, maar u zult begrijpen dat de 
mensen die wel aan de voorwaarden voldoen voorrang genieten. 
 
De opstapplaatsen zijn in volgorde: 
1. 08.00 uur : Kerkplein, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout 
2. 08.20 uur:  Sassenheim bij ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 

40, 2171 ER Sassenheim 
3. 08.40 uur:  Warmond bij ’t Trefpunt, Herenweg 80, 2361 ET 

Warmond. 
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Kosten: de lunch die gebruikt wordt kost €15. Buiten de lunch zijn 
er geen verdere kosten verbonden aan deze dag.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 april a.s. bij het secretariaat mail: 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl met vermelding van 
uw naam adres en telefoonnummer en of u een rolstoel of rollator 
meeneemt. Per telefoon is ook mogelijk 06-18184053. 
U kunt het verschuldigde bedrag storten op Bankrekeningnr.  
NL06RABO0354591983 ten name van Seniorenvereniging 
Teylingen onder vermelding van ‘Museum Middelburg’.  
Pas bij  betaling is de reservering definitief en vol is vol! 
 

 
 
 

Zeeuws Museum, Middelburg 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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60+ Singles Café 
Ben je op zoek naar een leuke partner? En lijkt het 
je wat om op een persoonlijke manier mensen te 
leren kennen? Kom dan naar het singlescafé, ga 
vrijblijvend het gesprek aan en wie weet krijgt de 
liefde in jouw leven weer een kans. 
Op vrijdag 8 april 2022 organiseren Welzijn 
Noordwijk en Welzijn Teylingen weer een editie van 60+ Dating; 
het Singlescafé. Hier ontmoeten single mannen en vrouwen elkaar 
en hebben ze de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier 
met elkaar in gesprek te gaan. Dit alles onder het genot van een 
hapje, drankje en muziek. Het evenement zal verlopen conform de 
op dat moment geldende COVID maatregelen, in de vorm van een 
speeddate met aansluitend een informele borrel. 
 
Voor wie het spannend vindt om tijdens het singlescafé zomaar 
met iemand in gesprek te gaan zijn er de hele middag 
organisatoren aanwezig.  Zij kunnen het ijs voor je breken om in 
contact te komen met die ene leuke man of vrouw. Iedere 
alleenstaande vanaf 60 jaar, wonend in Sassenheim, Voorhout, 
Warmond, Noordwijk, De Zilk of Noordwijkerhout, is van harte 
welkom.   
 
Het Singlescafé 60+ vindt plaats op een locatie in Lisse en begint 
om 15.00 uur, inloop vanaf 14:30 uur. De activiteit duurt tot 18.00 
uur. 
Deelname bedraagt € 12,50 per persoon. Dit is inclusief 
koffie/thee, hapjes en 2 consumptiebonnen.  
Aanmelden kan t/m maandag 28 maart 2022, telefonisch via 0252-
231805 of via info@welzijnteylingen.nl. Deelname aan de activiteit 
is pas definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging.  
Om de locatie discreet te houden, ontvangt men de 
locatiegegevens bij de bevestiging van deelname 

mailto:info@welzijnteylingen.nl
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Jeu de boules Sassenheim 
Als gevolg van de 

coronaversoepelingen kan de op 

vrijdag 1 april 2022 geplande dag bij Jeu de 

Boules vereniging “De Vaste Voet” in 

Sassenheim toch doorgang vinden. Er 

wordt een gezellige dag met een lunch 

georganiseerd.   

We hopen dat er zich veel leden zullen aanmelden en dat die er 

een gezellige dag aan beleven.  

 

Aanvang : 10.00 uur 

Aanmelden: secretariaat Seniorenvereniging Teylingen per 

email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of telefonisch 

06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur). 

 
Bij slecht weer wordt er een andere dag gepland. 

 
 

 
8 DAAGSE VAKANTIEWEEK MET EXCURSIES  

NAAR  
HOTEL GAASTERLAND 

 
Er zijn nog een paar 2-persoonskamers vrij. 

 
Periode vrij 27 mei t/m vrij 03 juni 2022 

Uitgebreide beschrijving van de excursies is op te vragen bij  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 

Tel. 06 1818 4053 of email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Contact & Info 
Ook lid worden?  

Dat kan via website 

https://seniorenverenigingteylin

gen.nl/contact/lid-worden/ 

U vindt daar een formulier om in te 

vullen. Kunt u niet e-mailen, bel 

dan met het secretariaat. Zie 

gegevens hiernaast in de colofon. 

 

Lidmaatschap  

Kosten lidmaatschap €25,-- per 
persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische 
betaling betaalt men een opslag 
van €1,50 voor notakosten. 

  

Gegevens wijzigen  

Voor wijzigingen mail of bellen naar 
het secretariaat 
secretariaat@senioren- 
verenigingteylingen.nl of tel. 06 
1818 4053 
 
Opzegging  

Opzegging van het lidmaatschap 
dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december 2022. De 
opzeg-ging gaat dan in het 
nieuwe kalenderjaar in. Bij 
opzegging komt korting op de 
zorgverzekering van Zorg & 
Zekerheid of het Zilveren Kruis 
te vervallen.  

Colofon  

De nieuwsbrief is een uitgave 
van Seniorenvereniging 
Teylingen. Deze wordt 10 keer 
per jaar bij de leden bezorgd.  
Druk  

Drukkerij Duineveld  

Oplage Sassenheim 

720 stuks  

De Roef, Bartholomeuskerk 

Oplage Voorhout  

480 stuks 

Oplage Warmond 

300 stuks 

Secretariaat/redactieadres 

Kagerdreef 186  

2172 HR Sassenheim  

Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur)  

De redactie behoudt zich het 
recht voor bijdragen (tekst en 
beeld) te redigeren, in te korten 
of te weigeren. 
Privacy statement  

De manier waarop 

Seniorenvereniging Teylingen 

omgaat met privacy- en 

persoonsgegevens is beschreven 

in de privacy statement van KBO 

Teylingen. Zie website 

https://seniorenverenigingteyling
en.nl bij 
informatie/nieuwsberichten 

 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R) 

Bert  van   den     Nouwland  O 
B  
I 

email:   

bvandennouwland@ziggo.nl 

tel: 0252-864572 

coördinator     belastinginvullers 

Martin  Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 

tel:   0252- 214942 

Henk  Brouwer O  
B 
M 

email: 

henkbrouwer_53@hotmail.com 

tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O   
B 
M 
R 

email: h.cloosterman@kpnmail.nl 

tel: 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 

tel: 0252-212313 

Els  de Haas O email: emdehaas@ziggo.nl 

tel: 071-3011618 

Evert Hegnauer B 
T 

email: penningmeester@senioren 

verenigingteylingen.nl 

tel: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus B email: otto@knottnerus.net 

tel: 071-3010635 

Henny   Langenberg O email: ghlangenberg@ziggo.nl 

coördinator     ouderenadviseurs 

tel: 071-3010895 

Hans Wilson I Email: hanswilson@hetnet.nl 

coördinator iPad- en tabletcoaches  

tel: 0252-348458 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
mailto:mbergm@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer_53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@planet.nl
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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Seniorenvereniging Teylingen 

                                      Agenda Sassenheim 

Maart 2022 

23 wo 14.00-
16.00 

Bloemschikken Zaal 5+6 

23 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

24 do 13.30-
17.00 

Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

29 di  Dagtocht Hoekse Waard  

30 wo 14.00-
16.00 

Quilt-bee Zaal 6 

31 do 13.30-
17.00 

Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

April 2022 

01 vr 10.00 Jeu de Boules dag met 
lunch 
 

De Vaste 
voet 

04 m
a 

09.30-
11.30 

Aquarelleren Zaal 6 

04 m
a 

14.00-
16.30 

Bowlen Dekker 

04 m
a 

14.00-
16.00 

Leesclub Zaal 6 

06 w
o 

14.00-
16.30 

Informatiebijeenkomst 
Dementie 

Zaal 5+6 

06 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

07 do 13.30-
17.00 

Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

11 m
a 

14.00-
16.30 

Presentatie Menneweg 
in de Coy van St. Oud 
Sassenheim 

Kagerdree
f  72 

12 di 15.30 Voorjaarsdiner Graaf Jan 
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13 wo 14.00-
16.00 

Bloemschikken Zaal 5+6 

14 do 13.30-
17.00 

Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

19 di 14.00-
16.00 

Quilt-bee Zaal 6 

20 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

21 do 13.30-
17.00 

Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

21 do 14.00-
16.30 

Bingo Theaterza
al 

25 m
a 

14.00-
16.00 

Hobbyclub Zaal 5 

25 m
a 

14.00-
16.00 

Leesclub Zaal 6 

27 wo  KBO-PCOB nr.5 + 
nieuwsbrief 

 

28 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

 
Agenda Voorhout 

 

Maart 2022 

29 di 09.30 

uur 

Schilderen en tekenen De 

Verdieping 

29 di 14.00 

uur 

Sjoelen en klaverjassen De 

Verdieping 

April 2022 

05 di 14.00 

uur 

Sjoelen en klaverjassen De 

Verdieping 

12 di 14.00 

uur 

Paasbingo De 

Verdieping 

13 wo 14.00 Paasworkshop Natasja  
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uur 

19 di 09.30 

uur 

Schilderen en tekenen De 

Verdieping 

19 di 14.00 

uur  

Sjoelen en klaverjassen De 

Verdieping 

26 di 14.00 

uur 

Sjoelen en klaverjassen De 

Verdieping 

 

 

Agenda Warmond 

 

Maart 2022 

24 do 
13.30 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 

29 
di 14.00 

uur 

Info Dementie Trefpunt 

31 do 
13.30 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 

April 2022 

05 di 
14.00 

uur 
Soos Trefpunt 

07 do 
13.00 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 

14 do 
13.00 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 

21 do 
13.00 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 

21 do 
10.00 

uur 
Fietsen met senioren Trefpunt 

28 do 
13.00 

uur 
Klaverjassen Trefpunt 
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Leden activiteitencommissie Voorhout 

 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, 
tel: 0252-283713 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP Voorhout, tel: 
0252-214972 
Mevr. Willy van der Meer, Schoonoord 25, 2215 EA, 
Voorhout, tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
 
 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       
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Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 

s 
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Hallo Allemaal 
Weer een maand voorbij, we zitten nu toch echt in het voorjaar. 
De tuin staat volop in bloei met narcissen, krokussen en zelfs 
hyacinten. 
De vogels zingen nog steeds s’ morgens het hoogste lied. 
Er zit hier een merel in de buurt die zich s’ ochtends goed laat 
horen. 
We hebben zelfs de negen maartse zomerdagen al gehad. 
Vroeger gingen we dan de grote schoonmaak houden en  
werden de dekens en matrassen naar buiten gedaan. 
De dekens over de waslijnen en op stoelen de matrassen. 
Mijn vader had van de open zolder twee slaapkamers getimmerd 
en een klein zijkamertje met een dakraampje voor onze ouders. 
Wij sliepen met ons vijven op een kamer, daar stond een 
tweepersoons-stapelbed en een eenpersoons bed. 
Toch heb ik dat nooit als lastig ervaren, je wist niet beter en zo 
had je met elkaar wat te kletsen. 
De jongens hadden ook zo’n zelfde kamer met de 
tweepersoonsstapelbed en een ledikant. 
Als onze slaapkamer was gedaan en je ging s’ avonds naar bed 
dan rook je zo lekker de buitenlucht. 
Toen we ouder waren gingen we trakteren als de slaapkamer 
was schoon gemaakt, wat weer extra gezellig was . 
We kaarten weer iedere dinsdag en zo leer ik weer namen bij de 
gezichten en word ik heel langzaam een echte Voorhouter. 
De maandagmiddag klaverjassen met de Bokken was ook leuk, 
weer nieuwe gezichten gezien . 
Leuke opkomst meer kaarttafels en een verloting met leuke 
prijzen. 
Nog even en dan gaan we weer fietstochten maken, nu is de 
wind nog wel wat koud. 
Het gras heb ik al een keer gemaaid en met de hark het mos 
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eruit gehaald. 
Eigenlijk moet het een dagje regenen zodat ik mest en kalk kan 
strooien. 
Wat zeur ik toch hè. Nu is het mooi weer en ik wil regen want dan 
word de kalk beter opgenomen. 
Van de week krulwilgen gesnoeid voor de paastakken, die staan 
zo leuk bij de open haard. 
Bij de KTS zit weer een meeuwennest, vorig jaar ook al en 
schreeuwen dat ze doen, 
Vooral als ze kleintjes hebben dan scheren ze vlak over je heen 
en daar schrik je toch van. 
Ik ga dit keer met de busreis mee van 9 juni dat heb ik eigenlijk 
nog nooit gedaan. 
Het programma ziet er goed uit dus dat word wel genieten. 
De prijs is wel pittig maar daar krijg je ook wat voor. Een goed 
verzorgde dag met lunch en diner. 
Dus is dat wel in evenwicht en het wel waard. 
Dan Oekraïne, daar word je toch wel een beetje angstig van . 
Die Poetin is toch niet wijs om zomaar mensen te doden voor 
een beetje land meer. 
Hij weet zeker niet meer te genieten van wat hij heeft. 
Laten we hopen dat hij op tijd bij zinnen komt. 
Even nog een weetje. 
Het plattelands gezegde: Maart heeft negen zomerse dagen 
heeft niets te maken met het weer , 
Eerder met de portemonnee. Boerenarbeiders werkten vroeger 
op winter en zomertarief. 
Op 21 maart ging het zomertarief in. 
Nog een: Danst het lammetje in maart, april pakt haar bij de 
staart. 
Maak er een fijne maand van, 
groetjes Willy van der Meer 
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VRIJWILLIGERSLUNCH 
 
 

Woensdag 2 maart was er een vrijwilligerslunch bij Ons 
Genoegen. Alle vrijwilligers van de vereniging waren uitgenodigd 
voor deze lunch als blijk van waardering voor hun inzet. Het was 
een gezellig samenzijn en de mensen hebben ervan genoten. 
We zijn van plan dit ook komend jaar weer te doen. 
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12 april 
 
Dinsdag 12 april organiseert de activiteitencommissie een grote 
paasbingo. De bingo begint om 14.00 uur en de zaal is om 13.30 
uur open. De inleg voor deze bingomiddag is € 5 voor 3 ronden 
bingo spelen en 2 consumpties. Uiteraard zijn er weer veel leuke 
prijzen te winnen. U komt toch ook? Het belooft weer een 
gezellige middag te worden. 
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DAGJE UIT 9 JUNI 2022   "DE BOER EN DE BAKKER" 
 
Wij van de Activiteiten Commissie afd. Voorhout gaan weer voor een 
Dagje uit. 
09:00 uur   Vertrek bij de kerk aan de Herenstraat, daar vandaan 
gaan we richting de Veluwe. 
10.45 uur   Aankomst Historische Museumboerderij waar u 
ontvangen wordt met koffie/thee en iets lekkers, terwijl u luistert naar 
een leuke uitleg met dia presentatie Je kan rondkijken in het 
museum waar je een pronkkamer, keuken, zijkamer en kelder kunt 
zien.  Ook buiten kunt u de klederdrachten, hooiberg, wagenschuur 
en de bijenstal bekijken. 
12.30 uur    Na een korte rit komen we aan in Elburg waar een goed 
verzorgde lunch klaar staat. 
14.00 uur   Tijd om weer verder te gaan richting het  
"Bakkerijmuseum" In het plaatsje Hattem. Hier beginnen we met de 
unieke en bijzondere " Krakelingenshow" een conference. 
Na de show kunnen we rondkijken in het museum, waar diversen 
broodjes gebakken worden in een ouderwetse takkenbossen oven, 
ook is er nog een winkeltje. Als u een museumjaarkaart heeft, wilt u 
die dan meenemen, dan krijgen we korting op de entree. 
16.45 uur   Vertrek naar Elburg waar een goed verzorgd diner voor 
ons klaar staat.  Drankjes voor eigen rekening. 
19.30 uur   Vertrek richting Voorhout waar we ongeveer 21.15 uur 
aankomen. 
De kosten voor deze mooie uitgaansdag met alles erop en eraan 
bedragen € 92,00 
U kunt zich telefonisch opgeven bij: 
Trees v.d. Berg, tel: 0252-283713 of bij: 
Jan Bol, tel: 0251-214972 
 
Betaling  vóór 1 april 2022 op bankrekening: NL06 RABO 0354 
591983  t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen o.v.v. Dagje uit Voorhout 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

25 
 

“MIJN ONTSLAG” 
 
Ik dien bij deze “MIJN ONTSLAG” in als volwassene. 
Ik heb besloten de verantwoordelijkheid te nemen van een kind 
van 8 jaar oud. 
 
Ik wil weer denken dat M&M’s beter zijn dan geld, omdat je het 
kunt eten. 
En dat McDonald’s een vier sterren restaurant is. 
Ik wil terug naar een tijd waarin het leven eenvoudig was. 
Een leven vol kleuren, kinderliedjes, springen in de plassen en 
baggeren door de modder. 
Een wereld waarin je gelukkig bent omdat je onwetend bent van 
alle zorgwekkende dingen. 
 
Ik wil denken dat de wereld eerlijk is. Dat iedereen eerlijk is en 
goed. 
Ik wil geloven dat alles mogelijk is.  Ik wil simpel leven. 
Ik wil weer geloven in de kracht van de glimlach, knuffels, een 
vriendelijk woord, 
rechtvaardigheid, vrede, dromen en verbeelding. 
 
Dus bij deze dien ik “MIJN ONTSLAG” in als volwassene. 
En als je het hier niet mee eens bent, dan ren je maar achter mij 
aan, 
                      want……. tikkie, jij bent um!!!! 
                       
                       te lezen met een dikke knipoog. 
 
 
AFZENDER GRAPJE 
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DAGJE VRIJ REIZEN MET DE TREIN 
 
Dit keer gingen wij vrij reizen met de N.S. naar de Hanzestad 
Harderwijk. 
Wij vinden dit ideaal om te reizen, rustig zitten in de trein. 
Harderwijk een prachtige, historische Hanzestad met de Veluwe 
in de voortuin en het water in de achtertuin. 
Een knus stadje dat bruist van gezelligheid en culinair genieten. 
Het weer werkte lekker mee, dus op een terrasje beginnen met 
koffie en iets lekkers. 
Daarna gingen we naar een speciaal museum midden in het 
hartje van de stad. 
Het Marius van Dokkum museum gevestigd in de oudste panden 
van de stad. 
Zijn schilderijen bestaan uit portretten, stillevens en vrije 
ontwerpen allemaal met een humoristische tintje, dat maakt hem 
zo uniek. 
Het is bijzonder dat van deze levende kunstenaar hier werk vast 
tentoongesteld wordt. 
Wilt u zijn werk zien, ga naar info@mariusvandokkummuseum.nl 
leuke schilderijen! 
Na het museum nog lekker genieten van de steegjes en oude 
panden van de stad. 
Voordat we de trein weer opzoeken eten we nog wat in de stad. 
Een zonnige en leuke dag, die goed aanvoelt om zeker nog is de 
trein te nemen. 
 
Groet   Tilla    Jan 
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Computerhulp nodig:  
 
Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp neem contact op 
met de tabletcoaches. 
 
Evert Hegnauer,  (Samsung)  06-42848205 
Hans Wilson  (iPad)   06-19442888 
Bert van den Nouwland (iPad)  0252-864572 
Dick Voerman (iPad)  06-48085888 
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 Seniorenvereniging Teylingen 

Speerpunten 

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een 

brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig 

geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 

overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe 

leiden dat de positie van senioren in de samenleving 

gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 

betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.  

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar 

beleid overgenomen. 

 
Digitalisering Zingeving 

Wonen, welzijn 
en zorg Veiligheid Koopkracht 


